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Syksy tekee kovasti tuloaan…
Yhdistyksen puuhanaiset ovat jälleen järjestäneet
jäsenistölle muutamia mukavia tapahtumia hämäriä päiviä piristämään…

Syötävän hyvät joululahjat – makeita lahjoja pukinkonttiin!
Tiistaina 22.11.11 klo 16.30 kokoonnutaan Varsinais-Suomen Marttojen
koekeittöön (Yliopistonkatu 33 G, 3. krs. Ovi löytyy sisäpihalta). Kurssilla valmistetaan lahjaksi sopivia leivonnaisia, makeisia ja ruokia ym. Puuhastelun jälkeen maistellaan tehtyjä tuotteita kahvin kanssa ja loput tuotteet jaetaan, jotta jokainen saa
viedä kotiinkin maistiaisia. Opettaja-Marttana kurssilla toimii erikoisneuvoja Riitta
Laatu.
Kurssin omavastuu on 15 €/osallistuja. Sitovat ilmoittautumiset 1.-13.11.11 ensisijaisesti yhdistyksen spostiin otsikolla ”Joululahjat” (tai Leena Nummiselle p. 26 62379), vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Muista
mainita ilmoittautuessasi mahdollisista ruoka-aineallergioista. Kurssille mahtuu 16 nopeinta.

Tilanne päällään ke 30.11.11 klo 19.00

Turun kaupunginteatterissa

Michael Fraynin Tilanne päällään on yksi rakastetuimmista ja esitetyimmistä farsseista.
Sen teatterin maailmaan sijoittuvat käänteet naurattavat kerran toisensa jälkeen – Tilanne päällään on varmasti yksi maailman hauskimmista näytelmistä.
Näytelmän alussa teatteriseurue harjoittelee ohjaajan johdolla farssia; harjoitukset ovat alkaneet hyvissä tunnelmissa. Vaikka juuri ensi-illan alla pääosanesittäjällä onkin vaikeuksia muistaa repliikkejään, eivätkä esiintyjät aina tiedä, mistä näyttämön lukuisista ovista kulloinkin on määrä kulkea,
odottaa työryhmä avoimin mielin alkavaa esityskautta.
Teatteriohjaajan painajainen on katsojalle riemukas matka sekasorron
ytimeen. Kun kiertue lähestyy loppuaan, saamme todistaa, miltä näyttää,
kun karmiva Kaaos itse kurkistaa ovesta.
Rooleissa mm. Stefan Karlsson, Ulla Koivuranta, Mika Kujala, Pihla
Penttinen, Petri Rajala ja Kimmo Rasila.
Lippujen hinnat: peruslippu 21,-, eläkeläislippu 16,- ja opiskelijalippu 14,(norm. 29,-/24,-/19,-). Max 2 lippua/jäsen.
Sitovat lippuvaraukset 10.-21.10.11 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin
otsikolla ”Farssi” (tai Annele Mamialle p. 26 20803), vahvistuksen kera
saat maksuohjeet. Voit käyttää kulttuuriseteleitä oman lippusi (kokonaan tai
osittain) maksuun. Ilmoita silloin jo varausviestissä, että käytät maksuksi
seteleitä ja montako käytät. Setelit tulee sitten pikaisesti toimittaa vahvistuksen lähettäjälle.
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Jouluostosmatka Hesaan la 3.12.11
Lähtö aamulla klo 8.30 Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä.
Paluuaika sovitaan yhdessä matkan aikana.
Jouluostosmatka suuntautuu tänä vuonna pääkaupunkiseudulle. Aamulla ajamme
suoraan Senaatintorille, jossa järjestetään Tuomaan Markkinat. Torille on pystytetty
yli 120 myyntikojua, joista voi ostaa mm. käsitöitä, herkkusäilykkeitä ja leivonnaisia.
Markkinoilta lähdemme lounaalle kauppakeskus Jumboon.
Lounastauon jälkeen jatkamme matkaa Vantaan Outlet-alueelle. Alueelta
löytyy mm. Adidaksen, Halvan, Iittalan, Stockmannin ja Vallilan Outlet –myymälät sekä
Hobby Hall.
Reissu on osallistujille maksuton, lounaan jokainen maksaa itse.
Sitovat ilmoittautumiset (max 2 paikkaa/jäsen) 1.-15.11.11 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Hesa” (tai Riitta Kuusiselle p. 26 62825).

Albatrossi ja Heiskanen pe 9.12.11 klo 19.00
Teatteri Tarmossa (Virusmäentie 10, Turku)
Albatrossi ja Heiskanen on lämmin kunnianosoitus suurelle taiteilijalle Junnu
Vainiolle. Näytelmän on kirjoittanut Jukka Virtanen, joka on tekstistä kertonut
seuraavaa ”Junnun laulujen hahmoista monet perustuvat todellisiin henkilöihin,
niinpä myös näytelmän henkilöiden taustalla on oikeita henkilöitä ja oikeita
tapahtumia.
Lavalla on teatteri Tarmosta tuttujen näyttelijöiden laulua säestämässä
teatteriorkesteri ja mukana lavalla myös Ponnahdus Pinnalle kisan voittaja
Janne Valve.
Lippujen hinta 10,-/lippu (sis. pullakahvit väliajalla). Max 2 lippua/jäsen.
Sitovat lippuvaraukset 1.-15.11.11 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin
otsikolla ”Tarmo” (tai Jaana Digertille p. 26 62271), vahvistuksen kera
saat maksuohjeet. Kulttuurisetelit eivät käy tämän esityksen lippujen maksuksi.

Tiedotteessa 3/11 oli kutsu ja asialista yhdistyksen sääntömääräiseen
syyskokoukseen lauantaina 19.11.11. Sääntömääräisten asioiden lisäksi
syyskokouksessa valitaan ehdokkaita JHL:n edustajiston vaaleihin (12.-28.3.2012).
Tarkennettu asialista tämän tiedotteen liitteenä.

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert & muut yhdistykset toimijat
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